
Foirm Déileálaí Comhlachaithe CCF
Údarú chun Déileálaí Comhlachaithe a cheadú EORI nó cuntas TAN 

an Príomhaí a úsáid le Dleachtanna Custam a íoc
Chuig: Na Coimisinéirí Ioncaim, An Rannóg Custam, Aonad Cuntasaíochta ríomhChustaim, 

Oifigí an Rialtais, An tAonach, Contae Thiobraid Árann, E45 T611.

Uimhir CCF / EORI

Comhlánaigh in BLOCLITREACHA
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Seoladh 
ríomhphoist

Ainm an Phríomhaí
(“Agus mé / muid ag 
trádáil mar” 
más cuí) 
agus seoladh

DátaSíniú

Ainm Iomlán an 
tSínitheora     

**Stádas

I E

Foirm Déileálaí Comhlachaithe CCF

*TAN, má tá ceann 
ag an iarratasóir 
cheana féin

Cinntigh go bhfuil gach EORI / TAN ceart.  Beidh sé de thoradh ar uimhreacha míchearta go mbeidh moill ar an 
bhfaisnéis seo a phróiseáil

DÉILEÁLAITHE COMHLACHAITHE

*Tugaim/Tugann muid údarú do na Déileálaí Comhlachaithe thíos iarratas a dhéanamh chun suimeanna dleachtanna agus 
cánacha atá dlite le híoc acu a iarchur agus an EORI / TAN léirithe thuas a lua dá réir.
(*Scrios de réir mar is gá)

** Ní mór an fhoirm seo a bheith sínithe ag Stiúrthóir nó Rúnaí Cuideachta i 
gcás comhlacht teoranta nó comhlacht eile ionchorpraithe, ag páirtí i gcás 
 comhpháirtíochta, nó ag dílseánach i gcás dílseánacht aonair.
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Seoladh 
(cuir Eircode san 
áireamh, más 
eol é)



Chun teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cuntasaíochta ríomhChustam, bain úsáid as an tseirbhís 
shlán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in mochúrsaí  nó in ROS:

• sínigh isteach ar M’Fhiosruithe
• roghnaigh ‘Cuir fiosrú nua leis’
• sa bhosca ‘Baineann m’Fhiosrú le’, cuir isteach ‘Custaim’
• sa bhosca ‘Agus Níos Beaichte’, cuir isteach ‘ríomhChustaim’.
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Cinntigh go bhfuil gach EORI / TAN ceart.  Beidh sé de thoradh ar uimhreacha míchearta go mbeidh moill ar an 
bhfaisnéis seo a phróiseáil

Maidir leis an ráthaíocht de shuim € ................................................ a eisíodh ar an bhFoirm Ráthaíochta Máil 
agus CCF dar dáta ..................................... chuig na Coimisinéirí Ioncaim maidir le híocaíocht dleachtanna agus 
cánacha iarchurtha ag an bpríomhaí sonraithe lastall, baineann an ráthaíocht seo chomh maith le dleachtanna 
agus cánacha a d’iarchuir na ......................................................(uimhir i bhfocail) Déileálaithe Comhlachaithe a 
ainmnítear ar an bhFoirm seo.

Síniú

Do (Banc)

LE HÚSÁID AG RÁTHÓIR BAINC

Stampa an 
Bhainc

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na Coimisinéirí 
Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann an 
tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí 
áirithe nuair atá foráil dó seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an 
leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid úsáid as do chearta mar 
dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar fáil i bhformáid cóipe crua ach é a iarraidh.

Foirm Déileálaí Comhlachaithe CCF
Údarú chun Déileálaí Comhlachaithe a cheadú EORI nó cuntas TAN 

an Príomhaí a úsáid le Dleachtanna Custam a íoc

https://www.revenue.ie/en/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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